ECOaurora
Lineaarivalaisimilla lisäät pihasi ja asuntosi turvallisuutta hämärän
ja pimeän aikana sekä sähkökatkon sattuessa. Ja teet upeat
arkkitehtuuria korostavat sokkeli- ja räystäsvalot (AuroraLED™).
ECOaurora™ ja AuroraLED™ lineaarivalaisimet toimivat jopa veden alla
ja ilman sähköä. AuroraLED™ on arkkitehtuurinen sisustusvalo sekä
sisällä että ulkona. ECOaurora™ on kaikkialle sopiva uusi
turvahehkuvalo.
ECOaurora™ ei tarvitse sähköä toimiakseen. Se on vihreä tuote, joka
kierrättää valoa. Valo latautuu keraamiseen materiaaliin, joka hehkuu
15* tuntia DIN turvallisuusluokituksen ylittävällä tasolla. Ei tarvitse
alumiinirunkoa (kuten AuroraLED™) mutta on kiinnitettävä huolellisesti
alustaan. Kestää päälle astumisen.

ECOaurora 12,5 mm ylimpänä ja
16 mm leveä sen alla.

Käyttökohteita
●

Esteiden ja vaarapaikkojen merkintä. Esim.:
● ylimmän portaan reuna, kulkuaukon reuna [alakertaan]
● laiturin reuna
● putoamis- tai törmäysvaara

●

Yöllä käytettävien kulkureittien merkintä. Esim.:
● käsijohteet
● tartuntapaikat
● valokatkaisimet
● portaat ja kulkuväylät, portaiden askelmat

●

Ulkona, sähkön saavuttamattomissa olevien kohteiden
merkintä. Esim.:
● ulkorakennuksen ovi/ lukko
● veneen reunat
● lintulaudan reunakoriste... ja muut koristelu kohteet...

ECOaurora hämärässä/ pimeässä (vas) ja
valossa (oik), asennettuna aluStair
porrasaskelmaan.

Turvallinen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Myrkytön, EI ole radioaktiivinen.
Täysin latautunut n. 30 minuutissa.
Myös keinovalo sopii, silloin voi vähäinen valon määrä pidentää
aikaa. Toimii hyvin osittain latautuneena.
Valmistajan ilmoittama kestävyys ulkokäytössä: yli 20 vuotta.
Paksuus 2 mm, leveys 12,5 ja 16 mm.
Maksimi pituus 3 m.
Keraaminen pinta ja ohut alumiininen pohja. Valmistettu
kestämään päälle astuminen.
Leikkaus metalli- tai pyörösahalla.
Kiinnitys liimalla. "Reikä ja ruuvi" käy kun ei astuta päälle.

ECOaurora asennettuna aluPatio ,
aluWalk ja aluWaterWalk tuotteiden
reunakiinnikkeeseen.

SafeWalk tuotteissa on valmiina kiinnityspaikka ECOaurora™ turvahehkuvalolle. Suojattu tuote, alan johtavalta valmistajalta.
Lisätietoja verkossa:
Hinnasto: www.safewalk.eu/safewalk_hinnasto.pdf
www.ecoaurora.com
www.pihavalo.fi

www.auroraled.com

www.safewalk.eu

* Huom. Paperisessa esitteessä on virheellinen aika (24h). Teknisiä
tietoja tuotteesta: www.safewalk.eu/ecoaurora-info.pdf
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ECOaurora

Kierrätettävä
Materiaalit alumiinia ja ruostumatonta terästä - täysin kierrätettäviä. Pääty- ja
kulmasuojat kierrätettävää polyeteeniä (PE).

Myrkytön
SafeWalk tuotteista ei liukene ympäristöön haitallisia aineita. Valmistuksessa ei
käytetä haitallisia aineita. Puuaskelmat käsittelemätöntä lehtikuusta.
Lisätuotteet: Osa sähkötuotteista sisältää PVC. RoHS kyllä.

Uudelleen asennettavissa

SafeWalk tuotteet voidaan siirtää ja asentaa uuteen paikkaan. Alumiini kestää.

Kestävä sijoitus asuinympäristöön
Alumiinirunko on erittäin kovasta ja tutkitusti kestävästä erikoisseoksesta.
Laskennallinen korroosiokestävyys* Suomen sisävesissä: yli 90-200 vuotta,
merivedessä ja ankarimmassa teollisuusilmastossa: yli 30-50 vuotta.

Hillityn arvokas Design
Uritettu pinta alumiinissa on näyttävä ja elää valon vaihtuessa. Hopean värinen pintakäsittely on liukas ja helppo
pitää puhtaana.

Tarjoaa etuja
SafeWalk tuotteet tehostavat pihan ja rannan hyöty- ja virkistyskäyttöä ja tekevät käytön turvalliseksi.
Kahlauslaituri tarjoaa lisäksi ekologisia etuja rehevöityneen ympäristön hoitoon.

Täydennettävä
SafeWalk tuotteet ovat toisiinsa liitettäviä. Perustoimitusta voi täydentää esimerkiksi turvavaloilla joiden
kiinnityspaikat ovat tuotteissa valmiina. Saranoilla ja kiinnikkeillä tuotteet ketjutetaan toisiin.

SafeWalk tuotteet ovat ”avoimia”
Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi markkinoilla olevien vakiomittaisten päällysteiden kanssa. Näin asiakkaalla
on laaja mahdollisuus ”sisustaa” tuote sopivalla tavalla. Vakiorakenne pohjautuu 400 x 400 mm moduulimittaan tuotteiden mitat ovat sen kerrannaisia. Puu- ja muu metritavara voidaan asentaa pitkittäin, poikittain, vinottain,
jne. Päällysteen paksuus voi vaihdella noin 1 mm - 60 mm välillä. Pinnoite on vapaasti vaihdettavissa jälkikäteen.

VarioFeatures - teknologia
Tämä tarkoittaa muunneltavuutta ja tuotteiden monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi aluStair™: 1) pihaporras voidaan
asentaa rinteisiin, joiden korkeus ja kaltevuus vaihtelee. Tämä minimoi eri mallien lukumäärän ja tarjoaa
asiakkaalle paljon joustavuutta. 2) Alumiinirunkoaskelmat voidaan kääntää ympäri: Sopii 50 mm päällysteelle, ja
toisinpäin 28 mm päällysteelle. Lisäksi toimitetaan kokopuisia askelmia - kaikki samaan runkoon! - Jne.

Myynti:

* Perustuu alan tutkimuksiin
pinnoitteen ja alumiiniseoksen
yleisestä korroosiokestävyydestä.
Paikallisesti vaikuttaa esim.
sähkösidokset ja elementin taivuttelu.
Leikkuupinnoissa voi esiintyä pistemäistä korroosiota, rakennetta
heikentämättä.

Valmistaja:
Maahantuoja
ECOaurora:

info@safewalk.eu
SafeWalk Ratkaisut Oy
puh: +358 50 358 8521

www.safewalk.eu
Myllytie 10, Voikkaa yritysalue
45910 Kouvola

Takuu:
Alumiinirungoilla 10 vuoden takuu kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. ECOaurora tuotteilla takuu on 5
vuotta. Kulutusosilla kuten liu'ut ja mukaan lukien puuosat takuu on 3 vuotta. Takuu ei koske kulumista. Takuun
toimituspaikka valmistajan tilat. Sähköä käyttävillä tuotteilla takuu on 2 vuotta.
Tiedot sitoumuksetta. Varmista tuote-, takuu- ja toimitusehdot netistä: www.safewalk.eu
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